Programa
9 de Março
10h00 - 13h00 - Potencialidades do Ecoturismo no Baixo Guadiana
Sessão de divulgação para as empresas de animação turísticas do Algarve e da Andaluzia com atividades no Baixo Guadiana, com
enfoque no concelho de Alcoutim, assim como os produtores locais, artesãos e empresários locais, com o objetivo de dar a
possibilidade de conceber programas no território. Exposição, venda e degustação de produtos locais.
Programa: Sessão de boas-vindas / Enquadramento e objetivos da ação / Via Algarviana e produtos complementares /
Degustação de produtos locais e visita a exposição de artesanato / GR15 e pequenas rotas do Baixo Guadiana / Debate de ideias
/ 12h45 – Sessão de encerramento
Organização: Associação Almargem e Associação Odiana
Local: Espaço Guadiana
GPS: 37°28'11.2"N 7°28'29.5"W
15h30 - “Entardeceres de Alcoutim desde Sanlúcar de Guadiana”
Preço: 2,00 € barqueiro
Caminhada até à Ribeira Grande de Sanlúcar de Guadiana e regresso pela margem espanhola do rio Guadiana, com vistas da vila
de Alcoutim.
Distância: 8 kms Dificuldade: baixa Inscrições limitadas a 30 participantes
Guiado por: Município de Alcoutim e Ayuntamiento de Sanlúcar de Guadiana
Local de encontro: Posto de Turismo de Alcoutim
GPS: 37o28'16.9''N | 7o28'17.1'' O
20h00 - “Entre a ribeira de Cadavais e as estrelas”
Caminhada Grátis
Com saída da vila de Alcoutim esta caminhada vai direita à praia Fluvial do Pego Fundo, cruza a ribeira dos Cadavais e sobe o
antigo caminho das Cortes Pereiras, com regresso a Alcoutim pelo Castelo Velho e paragem para disfrutar da observação
astronómica.
Distância: 6 kms Dificuldade: baixa Inscrições limitadas a 30 participantes
Guiado por: Município de Alcoutim e Tour Estelar
Local de encontro: Posto de Turismo de Alcoutim
GPS: 37o28'16.9''N | 7o28'17.1'' O

10 de Março
09h00 - “Paisagens apícolas das Taipas”
Preço: Aquisição de 1 frasco de mel (6,50 €)
Percurso em redor das Taipas, apreciando a arquitetura serrana, as hortas e a paisagem mediterrânica. As plantas silvestres,
como o rosmaninho e a esteva, associadas a técnicas ancestrais são fundamentais para a exploração apícola. O mel é um
produto natural explorado de forma ecológica pelo homem. O caminhante será convidado a visitar um apiário em produção e a
conhecer o ciclo do mel.
Distância: aprox. 7 Kms

Dificuldade: Média Inscrições Limitadas a 20 participantes

Interdita a crianças com menos de 12 anos; menores de idade terão de estar acompanhados de encarregado de educação
Guiado por: Município de Alcoutim e Apicultor local Mário Gonçalves
Local de encontro: Taipas, freguesia de Vaqueiros
GPS: 37o 18’ 55.3’’ N; 7o 43’ 00.1” W

09h30 - “Pelo Trilho dos Pastores e dos Moinhos”, Caminhada na Ribeira do Vascão
Preço: 5 €
Vamos seguir os trilhos das cabras e dos pastores ao longo da ribeira, desde o Pego Escuro até à Ponte de Giões. A paisagem é
deslumbrante, quando o olhar procura acompanhar a morfologia do vale e a vegetação que o reveste, onde predominam as
amendoeiras, sobreiros e azinheiras. A surpresa repete-se a cada curva da ribeira, do verde realçam-se vestígios de outros
tempos.
Distância: 12kms Dificuldade: Média/alta Inscrições limitadas a 20 participantes

Maiores de 12 anos

Guiado por: Biotrails
Local de encontro: Junto à Ponte de Giões – Transfer até ao Pego Escuro
GPS: 37°29'55.4"N 7°42'04.3"W
10h00 - “Manhã com o pastor”
Preço: 5,00€
Um dos percursos emblemáticos do Festival, com saída da Corte da Seda, acompanhando um pastor e o seu rebanho de cabras.
Prova de queijo fresco de cabra.
Distância: 4Kms

Dificuldade: baixa Inscrições limitadas a 20 participantes a partir dos 12 anos

Não é permitido levar animais de companhia.
Guiado por: Pastor Nuno Coelho
Local de encontro: Corte da Seda
GPS: 37026'42.6'' N | 7029'47.3''O
13h30 - Via Algarviana - Setor 1 (Cortes Pereiras a Corte da Seda)
Caminhada Grátis
Caminhada no setor 1 da Via Algarviana, com visita à olaria nas Cortes Pereiras e paragem no Centro Cultural, Social e Recreativo
de Afonso Vicente. Serão efetuadas ainda algumas paragens para interpretação da paisagem primaveril nesta Grande Rota
Algarvia.
Distância: 13 kms Dificuldade: Média

Inscrições limitadas a 30 participantes

Guiado por: Associação Almargem
Local de encontro: Corte da Seda

Transfer até Cortes Pereiras

GPS: 37026'42.6'' N | 7029'47.3''O
14h30 - “Vamos caminhar e fazer pão”
Preço: 5,00 €
Marcha passeio realizada pelos habitantes de Farelos e Clarines, onde os caminhantes podem usufruir da experiência de cozer
pão e lanchar.
Distância: 6Kms

Dificuldade: baixa Inscrições limitadas a 30 participantes

Guiado por: Associação dos Amigos dos Farelos e Clarines
Local de encontro: Escola Primária de Farelos, Giões
GPS: 37028'.34.5''N | 7039'19.1'’O
18h30 - “Anoiteceres do Caldeirão”
Caminhada Grátis
A proposta de caminhada tem lugar nos arredores de Martim Longo, disfrutando de belas paisagens naturais e do anoitecer da
Serra do Caldeirão, e tem todos os ingredientes para uma noite bem passada, onde não faltará o "desafio" de ver as estrelas
acompanhada de uma degustação de produtos gastronómicos da serra. Um evento a não perder!
Distância: 6kms Dificuldade: baixa Inscrições limitadas a 30 participantes
Guiado por: Associação Inter Vivos
Local de encontro: Sede da Associação Inter Vivos
GPS: 37°26'21.8"N 7°46'00.9"W

11 de Março
08h00 - “Trilhos de Ronda no Guadiana, do Vascão a Alcoutim”
Preço: 15,00 €
Saída de Alcoutim em barco até ao Vascão, onde se inicia o percurso pelas veredas de ronda da guarda-fiscal, junto ao rio
Guadiana. Caminhada com vistas sobre o Rio Guadiana e a margem espanhola do Rio e com recreação histórica do contrabando.
Distância: 12,8Kms Dificuldade: média Inscrições limitadas a 50 participantes
Guiado por: Município de Alcoutim
Local de encontro: Posto de Turismo de Alcoutim
0

0

GPS: 37 28'16.9''N | 7 28'17.1'' O
09h00 - Percurso de Observação da Natureza na Ribeira do Vascão
Preço: 5,00 €
Distância: 5 km Dificuldade: Média Idade: Maiores de 6 anos
Partimos da aldeia de Farelos em direção ao Pego Escuro. Espera-os uma paisagem encantadora de montes e vales até nos
depararmos com a Ribeira do Vascão que desce serpenteando até ao Guadiana. No vale da Ribeira, o som da água encanta e
preenche a vida circundante. Aqui encontramos uma imensidão de seres vivos. Vamos descobrir alguns, como as plantas, as
aves e os anfíbios. Muitos outros ficarão ainda por descobrir.
Guiado por: Biotrails
Local de encontro: Escola Primária de Farelos, Giões
0

0

GPS: 37 28'.34.5''N | 7 39'19.1'’O
09h30 - Pelos Caminhos da Defesa Raiana no Guadiana – Entre Alcoutim e Sanlúcar de Guadiana
Preço: 4,00 € + barqueiro
Distância: 7,5km Dificuldade: média Inscrições limitadas a 25 participantes
Venha caminhar e conhecer a história das duas vilas irmãs, Alcoutim e Sanlúcar de Guadiana. Caminhada – aula guiada pelo
património fortificado transfronteiriço. Final do percurso no Bar El Llano com oferta de degustação de produto gastronómico.
Guiado por: Arqueovalia e Município de Alcoutim
Local de encontro: Posto de Turismo de Alcoutim
GPS: 37◦28’16.9’’N | 7◦28’17.1’’O
10h00 - Marcha Corrida de Vaqueiros
Caminhada Grátis
Vaqueiros, aldeia da Serra do Caldeirão, no interior do município de Alcoutim acolhe anualmente no 2º domingo de março a
marcha corrida do Instituto do Desporto, aliando o desporto e o bem estar à natureza autêntica da região e às tradições
artesanais e gastronómicas manifestadas na Feira do Pão Quente e do Queijo Fresco.
Distância: 5 kms (curta) 9 kms (larga) Dificuldade: fácil
Guiado por: Junta de freguesia de Vaqueiros e Município de Alcoutim
Local de encontro: Clube Desportivo de Vaqueiros, Vaqueiros
GPS: 37°23'01.9"N 7°43'38.3"W
14h30 - “Tarde com o pastor”
Preço: 5,00 €
Aqui as “ Manhãs com o Pastor” deixam-no levar a perder-se no tempo sem dar-se conta que as horas passam, as manhãs
passam a ser tardes nestas paragens e pastagens acompanhado de um rebanho de cabras e do seu pastor. Degustação de
queijo fresco de cabra e outras iguarias gastronómicas da região.
Distância: 4Kms Dificuldade: baixa Inscrições limitadas a 20 participantes a partir dos 12 anos
Não é permitido levar animais de companhia.
Guiado por: Pastor Nuno Coelho
Local de encontro: Corte da Seda
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GPS: 37 26'42.6'' N | 7 29'47.3''O
Informações e inscrições:
Todos os percursos têm inscrição obrigatória e pagamento no início da caminhada. A inscrição prévia, até dia 6 de março, que
deverá ser feita no serviço de Turismo do Município de Alcoutim através dos seguintes contactos:
Município de Alcoutim / Serviço de Turismo
festival.caminhadas@cm-alcoutim.pt
+351.965 764 457
ES +34.610 839 395
Observações:
Trazer calçado confortável para caminhada, água, reforço alimentar, chapéu, binóculos (caso tenha) para as caminhadas de
natureza diurnas, lanterna, colete refletor e roupa quente para as caminhadas noturnas.
Para a caminhada “Paisagens apícolas das Taipas” trazer ainda roupa larga de cores claras e mangas compridas, botas, fato
apícola (se tiver), boné ou chapéu de abas largas; não usar perfumes.
Organização: Câmara Municipal de Alcoutim, em colaboração o Ayuntamiento de Sanlúcar de Guadiana

